
     Customer’s Rights
1- To take cognizance of the terms, conditions, and details of the product or service, and to request ample 
explanations to be sure that he/she has understood them and can abide by them.
2 - To obtain from the concerned employee a clear, ample and simplified explanation about the financial services 
and products with different risk levels.
3 - To obtain from the concerned employee a professional and clear answer to any question concerning an ambiguous 
clause or condition.
4 - To request the use of Arabic in any document, correspondence or transaction with the bank or financial institution.
5 - To request to read and obtain in advance a copy of each document and text referred to in any contract to be 
signed with the bank or financial institution.
6 - To obtain and retain a copy of the contracts and documents signed by the customer, without bearing any additional cost.
7 - To request the bank or financial institution to determine the actual cost of the product or service, including 
the actual insurance cost and the computational method of the lending or deposit interest rate.
8 - To choose freely an insurance company among, at least, five companies that are accepted by the bank or financial 
institution and mentioned in a written list, in case obtaining the product or service is contingent upon the submission 
of an insurance policy to the bank or financial institution.
9 - To obtain any product or service, provided it is suitable with the customer’s request, profile and perception of the 
likely financial risks associated to the product or service.
10 - To obtain, for each product or service, a periodic detailed statement of account.
11 - Refuse to sign a blank or incomplete Form and make sure all the required fields and figures in the Form to be 
signed by the customer are correct and complete.
12 - To submit a claim about any service or product, and request from the bank or financial institution an 
explanation on the claim submission procedure, the time limit needed to be notified of the claim outcome, and the 
mechanism applied to submit the claim to other authorities whenever the customer is not convinced of the claim 
outcome.

     Customer’s Duties
1 - Provide true, complete and accurate information when filling out any Form provided by the bank or financial 
institution, and refrain from providing any false information.
2 - Disclose all financial obligations when applying for a product or service, without prejudice to the rights conferred 
to customers by the Banking Secrecy Law.
3 - Update the personal information submitted to the bank or financial institution, on a continuous basis and 
whenever required to do so.
4 - Comply with the terms and conditions governing the chosen service or product.
5 - Promptly notify the bank or financial institution of any unknown operation on his/her account.
6 - Provide the bank or financial institution with his/her home address, work address, email, ordinary mail, and 
telephone number, and report any change in this information to enable the bank or financial institution to contact 
the concerned customer personally and thus guarantee the privacy of information.

     Instructions to the Customer
1 - Do not provide any other party, under any circumstances, with any details about your bank account or any other 
banking or critical personal information.
2 - Whenever facing financial difficulties preventing you from meeting your obligations or paying your installments 
in due time, refer to the bank or financial institution in order to find out the best options, including the rescheduling 
of obligations.
3 - Be careful when granting a proxy to a third party to complete your banking and financial transactions, by clearly 
determining the powers delegated under this proxy.

List of Customer’s Rights and Duties

Kindly fill the below and send it to Bank of Beirut P.O. Box 11-7354 Beirut Lebanon or to the related Branch:

We hereby Mr./Mrs./Miss______________________________holders of the Account ID_________________________

confirm having received and understood the list of customer’s rights and duties.

Signature:        Signature:

Date: ___/___/_____



      حقوق العميل
١ - االطالع على اأحكام و�ضروط وتفا�ضيل املنتج اأو اخلدمة وطلب االإي�ضاحات الوافية عنها للتاأّكد من فهمها والقدرة على االلتزام بها.

٢ - احل�ضول على �ضرح وا�ضح وواٍف ومب�ضط من قبل املوظف املعني عن اخلدمات واملنتجات املالّية التي حتتوي على م�ضتويات خمتلفة 

من املخاطر.

٣ - احل�ضول على اإجابة عن اأية اأ�ضئلة ب�ضاأن اأي بند اأو �ضرط غري وا�ضح من قبل املوظف املعني وذلك بطريقة مهنّية ووا�ضحة.

٤ - الطلب باأن تكون اللغة العربية معتمدة يف اأي م�ضتند اأو مرا�ضلة اأو معاملة مع امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية.

اأو  اإليها يف اأي عقد منوي توقيعه مع امل�ضرف  طلب االطالع واال�ضتح�ضال م�ضبقًا على ن�ضخة من كل م�ضتند ووثيقة ون�ص م�ضار   - ٥

املوؤ�ّض�ضة  املالّية

٦ - احل�ضول على ن�ضخة من العقود وامل�ضتندات املوّقعة منه واالحتفاظ بها دون حتميله اأي كلفة اإ�ضافية.

اأو للخدمة مبا فيها الكلفة الفعلية للتاأمني وطريقة احت�ضاب  اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية حتديد الكلفة الفعلية للمنتج  الطلب من امل�ضرف   - ٧

الفائدة الدائنة اأو املدينة.

٨ - حّرية اختيار �ضركة التاأمني من بني خم�ص �ضركات، على االقل، مقبولة من امل�ضرف اأو املوؤ�ض�ضة املالية ومبينة يف الئحة خطية وذلك 

اإذا كان احل�ضول على املنتج اأو اخلدمة م�ضروطًا بتقدمي بولي�ضة تاأمني اإىل امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية.

٩ - احل�ضول على اأي منتج اأو اأي خدمة اإذا كان ذلك يتالءم مع طلبه وخلفيته ومقدرته على ا�ضتيعاب املخاطر املالية املحتملة لهذا 

املنتج اأو اخلدمة.

ل لكل ح�ضاب مرتبط مبنتج اأو بخدمة. ١٠ - احل�ضول دوريًا على ك�ضف مف�ضّ

١١ - عدم التوقيع على مناذج فارغة اأو غري مكتملة والتاأّكد من اأّن جميع احلقول املطلوبة واالأرقام يف النماذج التي قّدمت له للتوقيع 

�ضحيحة ومكتملة.

١٢ - اإمكانية تقدمي مراجعة بخ�ضو�ص اأي خدمة اأو منتج والطلب من امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية �ضرح كيفّية تقدمي املراجعة واملهلة 

الزمنّية الإبالغه بالنتيجة واآلّية رفع هذه املراجعة اإىل مراجع اخرى يف حال عدم االقتناع باملعاجلة املعرو�ضة عليه.

      واجبات العميل
ة بامل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية واالمتناع عن تقدمي اأي معلومات  ١ - تقدمي معلومات �ضادقة وكاملة ودقيقة عند تعبئة اأي مناذج خا�ضّ

خاطئة.

٢ - االإف�ضاح عن التزاماته املالّية كاّفة عند تقدمي طلب للح�ضول على منتج اأو خدمة مع حفظ احلقوق التي مينحه اياها قانون �ضرية 
امل�ضارف.

٣ - حتديث املعلومات ال�ضخ�ضّية املقّدمة اإىل امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية ب�ضكل م�ضتمّر وكلما طلب منه ذلك.
٤ - التقّيد بال�ضروط واالأحكام التي ترعى اخلدمة اأو املنتج الذي ي�ضتفيد منه.

٥ - يف حال اكت�ضافه عملّيات جمهولة على ح�ضابه، اإبالغ امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية بذلك على الفور.
٦ - تزويد امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية بعنوان �ضكنه وعمله وعنوان بريده االإلكرتوين والعادي ورقم هاتفه واالبالغ عن اي تعديل لهذه 

املعلومات مما ميّكن امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية من االت�ضال بالعميل املعني ب�ضكل يوؤمن خ�ضو�ضية املعلومات اخلا�ضة به.

      إرشادات للعميل
١ - عدم تقدمي اأية تفا�ضيل ب�ضاأن ح�ضابه امل�ضريف اأو اأية معلومات م�ضرفّية اأخرى اأو �ضخ�ضّية دقيقة، حتت اأي ظرف، اإىل طرف اآخر.

٢ - عند مواجهة �ضعوبات مالّية متنعه من االإيفاء بالتزاماته اأو ت�ضديد اأق�ضاطه يف الوقت املحّدد، مراجعة امل�ضرف اأو املوؤ�ّض�ضة املالّية 
بهدف اإيجاد اخليارات االأن�ضب ومنها اإعادة جدولة التزاماته.

املمنوحة مبوجب هذه  ال�ضالحيات  بدّقة  يحّدد  بحيث  واملالية  امل�ضرفية  للغري الإجناز معامالته  ر�ضمية  وكاالت  التنبه عند منح   -  ٣
الوكاالت.

قائمة حقوق وواجبات العميل

الرجاء تعبئة التايل وار�ضاله اىل بنك بريوت �ضندوق الربيد ١١-٧٣٥٤ بريوت لبنان اأو اىل الفرع املعني:

نحن املوقعني اأدناه )االأ�ضم(_________________________________ اأ�ضحاب احل�ضاب رقم______________________________

نوؤكد باأننا قد ا�ضتلمنا الئحة احلقوق و الواجبات واّطلعنا على م�ضمونها كليًّا بقراءة دقيقة وفهمنا حمتواها.  

التوقيع: التوقيع :         

التاريخ : ___/___/_____


